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Or. en

Brief d.d. 17 oktober 2005 van Paolo Costa, voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme, aan 
Jo Leinen, voorzitter van de Commissie constitutionele zaken

Vertaling

Waarde collega,

Het verheugt mij dat uw commissie een verslag opstelt over de reflectieperiode die is ingesteld na de 
verwerping van de ontwerpgrondwet voor Europa door de Franse en de Nederlandse kiezers. 
Namens de Commissie vervoer en toerisme verwoord ik hierbij haar advies inzake het verslag van 
de heer Duff en de heer Voggenhuber.

Wij juichen het toe dat het Parlement in deze discussie het voortouw neemt. Nu de lidstaten over 
deze kwestie verdeeld zijn en de Commissie blijkbaar aarzelt om het initiatief te nemen, is het zaak 
dat het Parlement, de instelling die de Europese volkeren vertegenwoordigt, de discussie weer op 
gang trekt. Wij scharen ons dan ook achter de uitgangspunten van uw rapporteurs, die, zij het 
ambitieus, de noodzaak van een duidelijke structuur en tijdschema voor het debat beklemtonen.

Naar de mening van onze commissie is het belangrijk dat het voeren van concreet beleid moet 
kunnen worden voortgezet en zo mogelijk versterkt. De burgers van twee lidstaten hebben laten 
blijken dat zij het niet eens zijn met de ontwerpgrondwet voor Europa, maar zij hebben Europese 
samenwerking en integratie als instrumenten om gemeenschappelijke problemen op te lossen als 
zodanig niet afgewezen.

Ondertussen moeten de Europese instellingen het vertrouwen van de Europese burger in het 
Europese project proberen te herstellen. Beter communiceren is goed, zeker voor het bestrijden van 
het valse argument van zwakke nationale leiders als zij Brussel de schuld geven voor hun eigen 
falen, maar wij hebben nog meer behoefte aan doeltreffende actie op terreinen die voor de Europese 
volkeren zinvol zijn. De Europese instellingen moeten nu volop hun eigen strategische 
doelstellingen proberen te verwezenlijken, ondanks het feit dat zij hiervoor voorlopig genoegen 
moeten nemen met achterhaalde instrumenten zoals het Verdrag van Nice.

Voorts moeten wij erkennen dat het besluitvormingsproces in alle betrokken instellingen 
transparanter en eenvoudiger moet worden. Daarbij moeten wij er steeds beter voor zorgen dat wij 
waar mogelijk rechtstreeks rekenschap afleggen aan de burger zonder tussenkomst van de nationale 
regeringen. Onze commissie werkt hoofdzakelijk in het kader van de medebeslissingsprocedure en 
wij zijn dan ook van mening dat dit een van de onderdelen van de ontwerpgrondwet is dat in 
mogelijke nieuwe hervormingsvoorstellen behouden dient te blijven.

(Slotformule en ondertekening)


